
 

 

 
 
 
 

Renovatie- en beheeradvies 

Louise van Haaftenplantsoen 
 

Aanleiding 
De stichting Almelo Parkstad streeft naar het op een hoger plan brengen van de groene 
openbare ruimte in de gemeente Almelo. Zo ook bij het Louise van Haaftenplantsoen.  
Het park bestaat uit 2 delen, die dezelfde naam dragen, maar verder eigenlijk qua 
gebruiksgroep en architectuur niets met elkaar te maken hebben. Ze zijn gescheiden door 
een spoorlijn. 
 
Het noordelijk park is aangelegd in de Engelse landschapsstijl, incl. grote vijver. Het heeft 
een enorm uitgebreid bomensortiment.  
Het park is visueel erg gesloten, zeker vanaf de entrees aan de west-hoek en vanaf het 
Rietstation. Het is qua belevingswaarde daarom niet één geheel, maar meer een aantal los 
van elkaar gescheiden ruimten.  
 
Het zuidelijk park is in barokke stijl, symmetrisch aangelegd, en heeft qua structuur duidelijk 
een relatie met de wijk. Het heeft een oud bomenbestand en komt als geheel sleets over. 
Het hart bestaat uit een omhaagd podium met een treurboom in het midden. Maar door de 
sleetsheid nodigt het park niet meer uit dan voor een korte wandeling met de hond. Er 
gebeurt verder niet echt veel qua belevingswaarde. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visie naar de toekomst voor beide parken. 
De openbare groene ruimte behoort tegenwoordig 
meer te zijn dan alleen een ‘plek des vermaaks’ voor 
de Almelose burger. Door klimaatverandering zijn de 
zomers warmer en zal vooral de stenige stad relatief 
nog warmer worden. Met groen kun je die zomerse 
hitteperioden afzwakken. Maar daar heb je dan wel 
vitaal groen voor nodig. 
Naast klimaat is ook de stad steeds meer een 
vluchtplaats en verblijfplaats voor wilde flora en fauna. 
Dit zgn. stadshabitat vraagt ook in de parken om extra 
biodiversiteit. 
Parken moeten veilig zijn voor alle doelgroepen die 

het willen bezoeken. Daarvoor zal het park opener moeten worden. Dit kan gerealiseerd 
worden door open zichtlijnen, die zich doorzetten buiten het park zelf. Die zichtlijnen (zie 
rode pijlen op de tekening), mits goed gekozen, vergroten daarnaast ook de 
belevingswaarde. 
 
Wij stellen voor beide parkdelen een beperkte renovatie en daarnaast een aangepast beheer 
voor. 
 
Noordelijke Louise van Haaftenpark: 
Bomenbestand 
Over het algemeen heeft het een gezond bomenbestand. Wel relatief veel oude bomen. Zo 
hier en daar staan enkele jongere. Naar de toekomst toe streven we naar een meer 
gelijkmatige leeftijdsopbouw, om het park vitaal te houden. Bomen dicht op het asfalt en 
bomen die gevaarlijk worden door dood hout en/of instabiliteit als eerste vervangen door jong 
sortiment.  
Nu in 2020 is er geen urgentie om veel bomen te kappen. Slechts enkele zijn te zwak qua 
vitaliteit en voegen niets toe aan het park. Deze verwijderen (zie de X op de tekening). 
Daarnaast t.b.v. de zichtlijnen en veiligheid een deel van de taxusstruiken rooien. Ook met 
een X aangegeven. 
 
Vijver 
Het park heeft een mooie vijver, maar het 
zicht op het water is onvoldoende, doordat 
een te groot deel van de oevers 
dichtgegroeid zijn met houtopslag van wilg 
e.d..  
Een gedeelte van die oeverbeplanting 
daarom periodiek afzetten en waar 
zichtlijnen getekend zijn de beplanting uit 
de oevers rooien om het permanent open 
te houden.  
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die van hout ontdane oevers krijgen dan een 
natuurlijk profiel met alleen moeras- en 
kruidenbegroeiing.  
Het voorstel is om die oevers glooiend en 
daarmee minder steil te maken. Dit om ze goed 
te kunnen maaien, maar ook om vanaf 
ooghoogte de waterlijn goed te kunnen zien. 

Onder de brug staat bijna nooit water. Daarom de 
stroom onder de brug uitdiepen, zodat er het 
grootste deel van het jaar voorbij de brug water 
staat. 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wadi 
Het park heeft een regenwateraanvoer met een klepduiker vanuit de noordelijke woonwijk. 
Dat water wordt opgevangen in een wadi, die bij nat weer deels gevuld is, maar in drogere 
tijden droog staat. Met name voor die droge perioden zou het mooi zijn als die ruimte dan 
mee gemaaid wordt. Dat lukt nu niet, omdat de randen van de wadi te hoekig zijn. Het 
voorstel is om de oevers meer glooiend te maken, zodat maaien mogelijk is.  
Tevens sluiten deze glooiingen ook mooier aan op de verdere architectuur van het park. 
 
Heestervakken 
Het park heeft een aantal 
grote groepen heesters van 
uitsluitend de groenblijvend 
laurierkers (Prunus 
laurocerasus). Daarnaast 
zijn er enkele gemengde 
heestervakken.  
Er groeit nu soms weinig 
onder omdat die vakken 
overschaduwd zijn door 
grote bomen. Dat komt 
verwaarloosd over. Hier 
deels de heesters 
verwijderen en inzaaien met 
een wilde bloemenmengsel 
dat goed in de schaduw kan 
groeien.   
Zo hier en daar belemmeren de heestervakken het zicht. Deze gaan we verwijderen en 
vervangen door kruiden of gras. Dit ter bevordering van de openheid van het park en om 
meer visuele verbinding te krijgen tussen de parkdelen.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wilde bloemenvakken 
Nu bestaat de volledige kruidenlaag uit kortgemaaide grasvelden. Dat betekent veel 
maaiwerk rondom al die bomen die in die grasvelden staan. Daarnaast maakt dit het park 
ook saai. Het park mist de natuurlijke gelaagdheid van de natuur, waar de Engels 
landschapsstijl uiteindelijk toch een illusie van behoort te zijn.  
Het voorstel is om rondom groepen grote bomen, rond de wadi en in het verlengde van 

enkele heestergroepen meer ruimte 
te bieden aan wilde inheemse flora. 
Meer natuurlijke kruidenlagen verkrijg 
je sowieso door op die plekken 
minder te maaien, tot maximaal 3x 
per jaar. Wil je sneller naar een meer 
bloemrijke vegetatie, dan is het 
advies om die grasgedeelten, op 
tekening aangegeven, af te plaggen 
en heel dun in te zaaien met voor de 
bodem geschikt inheems 
bloemenmengsel. 
 

De belevingswaarde van het park 
wordt daarmee aanzienlijk 
vergroot. Ook creëer je zo veel 
meer ruimte voor het 
insectenleven. En dat betekent 
weer meer voedsel voor vogels 
en vleermuizen, waardoor het 
park een extra dimensie krijgt.  
  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortgrasvelden 
De kortgrasvelden vertonen zo hier en daar erg schrale plekken. Die kunnen we doorzaaien 
met een meer droogtebestendig grasmengsel. Eventueel schrale grasvelddelen 1x per jaar 
bemesten met natuurlijke bacteriemest. In combinatie met iets minder kort maaien en het 
laten liggen van het maaisel zal er een steviger grasmat ontstaan, die ook in droge zomers 
meer kans maakt om groen te blijven. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Meubilair  
Het park heeft enkele standaard parkbanken met er naast de bekende Almelose 
afvalbakken. Bijna al die banken staan met de rug naar het open veld. Dat zit niet prettig. 
Banken met een groene rugdekking zitten voor het gevoel veel prettiger. Verder is de 
ondergrond van deze banken sleets. Een aantal zitbanken zijn gedeeltelijk door heesters 
overgroeid, waardoor het gebruik ook lastiger is. Ook behoren banken en afvalbakken zo 
veel mogelijk buiten de zichtlijnen te staan. Dan ondermijnen ze niet de belevingswaarde van 
het park. 
 
Voorstel is om in overleg betere plekken voor de banken te zoeken.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Metalen hekwerken 
Rondom het park is langs de 
wegrand een laag hekwerk 
geplaatst. Waarschijnlijk om te 
voorkomen dat auto’s, fietsers of 
bromfietsers het gras op rijden. 
Hetzelfde zal het doel zijn van de 
metalen fietssluisjes die alle 
entrees hebben.  
Bijna al die hekken staan scheef 
of zijn verbogen. Bij sommige 
entrees kun je gewoon langs de 
hekwerken met een fiets het park 
in.  
Deze hekwerken maken het 
aangezicht en de entrees van het 
park zeer onvriendelijk. Ze 
ondermijnen het bijzondere van 
dit Engelse park dat juist een 
uitnodigende verbinding naar de 
woonomgeving zou moeten 
bieden.  
 
 
 
 

Het voorstel is om alle hekwerken te verwijderen. Uit eerdere ervaringen blijkt dat als een 
park op voldoende niveau is ingericht en beheerd wordt, dat er dan geen vandalisme en 
ander misbruik van het park plaatsvindt. Bovendien zijn de randen zo ook veel gemakkelijker 
en goedkoper mee te maaien. Bij twijfel is te overwegen om het verwijderen van de 
hekwerken gefaseerd in de tijd uit te voeren en te bezien hoe het uitpakt.  
 
 
  



 

 

 

 

 

Zuidelijk Louise van Haaftenpark: 

 
Dit park bestaat uit twee soorten architectuur. Een Engels en een Barok deel. 
De rand boven de muur langs het spoor heeft met het kronkelende klinkerpad en de speelse 
heesterrand een Engelse landschapsstijl. De bomen staan nog wel in een rechte rij en doen 
mee in de Barokke architectuur van het park.   

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bomenbestand 
 
Over het algemeen heeft dit park 
een gezond bomenbestand. Wel 
alleen oude bomen.  
De treures op het ‘podium’ zou 
opgesnoeid moeten worden, zodat 
je er goed onderdoor kunt lopen. 
Dan zal dit ‘podium’ ook bruikbaar 
zijn voor evenementen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heestervakken 
Het barokke deel heeft slechts één Taxus 
staan, die laag aan de grond uitgegroeid 
is. De overige heesters staan in het hoge 
deel langs de spoorwand.  
 
Het voorstel is om de strook boven de 
muur en langs de spoorwand als een 
natuurlijke bosrand te gaan beheren. Dat 
betekent niet meer wekelijks maaien, 
maar een bloemrijke bosrand met een 
struiken- en kruidenlaag die gefaseerd 
gedund resp. gemaaid wordt. Dat levert 
een permanent dynamisch eindbeeld op. 
Het voorstel is om het kronkelende 
klinkerpad met grasranden als 
‘graswandelpad’ wekelijks te maaien, incl. 
een tweetal ovaal gemaaide open 
plekken. Daar evt. een bank plaatsen 
langs de rand met de rug naar de 
spoorwand. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het lage gedeelte (halve cirkel) 
Dit deel is nu een volledig kort gemaaid grasveld met een verzameling oude bomen. Zeker 
fraai om te zien, maar ook sleets en saai. Er zijn drie zichtassen vanuit het ‘podium’, die zich 
voortzetten in de bebouwing. Deze zichtlijnen stellen wij voor te accentueren in het park. Zo 
gaan park en bebouwing elkaar versterken. 
Met dezelfde argumenten als bij eerdere voorstellen voor ‘anders maaien’, zou ook in de lijn 
van de Barokke architectuur in dit vak een gedeelte als kruidenvegetatie beheerd kunnen 
worden. (zie tekening). 
Dat verhoogt ook de beslotenheid van het binnendeel van de halve cirkel voor het podium, 
zonder dat je het zicht wegneemt. Vanuit het midden van de straalsgewijze wandelpaden 
wordt een strook van 9 meter wekelijks gemaaid samen met de bomenlaan de wijk in en het 
grasveld voor het podium.  
Er staan al veel bloembollen in het kruidendeel, dus die verhogen in het voorjaar de 
belevingswaarde, die nu verlengd wordt met een bloemrijke kruidenlaag in de zomer.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communicatie en participatie  
 
Medewerking en draagvlak verkrijg je niet alleen door een plan te maken die aansluit op de 
verwachtingen van de gebruikers en die past in de tijdsgeest. 
Door de bewoners van de buurt/wijk goed te informeren over en te betrekken bij dit plan, 
wordt de acceptatie groter.  
Mede-eigenaarschap en daarmee sociale controle verkrijg je door de buurt ook zelf 
beheeractiviteiten te laten uitvoeren. Het vergroot de sociale cohesie. Het park wordt dan 
meer dan alleen een esthetisch mooi plaatje, maar het is letterlijk dan ook de 
ontmoetingsplek voor de omgeving. Hetgeen parken in feite voor bedoeld zijn. 
Denk daarbij aan het verzamelen van zwerfvuil, het herstellen en schilderen van het 
parkmeubilair, tot een cursus ‘maaien met de zeis’, van alles is mogelijk. Ook een 
visvereniging zou je kunnen vragen een bijdrage te leveren aan het beheren van de 
(vis)vijver. 
 


